
Referat fra Årsmøte i Båtlaget Nidaros 7. februar 2015 
Steinberget 12A, kl. 16:30. Oppmøtte medlemmer 18. 

 

1. Innkalling og dagsorden godkjennes 

2. Gunnar Austrheim velges til møteleder, og Åsmund Sæther som referent. 

3. Årsmelding for 2014. Audun leser opp årsmeldingen og det kommenteres 
underveis: 

I. Ang. onsdagsseiling ble det spurt om varsling av høveds og halskar fungerer nå 
– styret konstaterer at dette er høvedsmannsutvalgets ansvar, og at det 
fungerer greit. 

II. 4 ukers sommerseilas, hvorav 3 rapportert som kurs for økonomisk støtte. 
Ingen skader eller ulykker.  
Sjøspeiderne har hatt én tur med Gunnar – én høsttur kansellert. I forhold til 
videre samarbeid sier han at det krever en del innsats fra vår side for 
gjennomføre seilinga. 

III. Fosen FHS leide båten bare til høstutfart. Er det en inntektskilde å regne med 
hvis de i utgangspunktet har nok båter selv/med Vikingen? 
Nidarosregattaen ble avlyst på grunn av få påmeldte, også Nidaros manglet. 
Audun ønsker at vi klarer å stille med båten til sommerens regatta. 

IV. Ingrid Berg vasket skuret 3 ganger, til inntekt for båtlaget, og har allerede 
vasket flere ganger på nyåret. Applauderes! 

V. Ingen vengblekke ble utgitt i året som gikk, kommunikasjon går hovedsakelig 
på mail og nettside/Facebookside. 

VI. Ingrid B bemerker at vi glemte å melde barkedugnaden som kurs – gjør vi det 
kan vi motta støtte. 

Årsmeldingen godkjennes ved akklamasjon. 

 

4. Regnskap for 2014 
Ingrid S. Myklebust presenterer regnskapet med kommentarer. 

I. Inntekter: Båtlaget har gått i 38 000 kr i overskudd i 2014; først og fremst 
på grunn av ingen uforutsette utgifter og ingen grunninvestering. Gode 
inntekter gjennom god aktivitet i laget fra seiling, utleie og kurs. Kursene 
har gitt indirekte inntekt ved at kurslederes lønn går til laget. Ingrid 
forklarer at styret i år først har søkt støtte direkte til kursholder, men 
senere gjennom Kystlaget. Ved at Kystlaget har leid båten men fått 
tilbakeført pengene fra Nidaros, er det store beløp inn og ut på regnskapet 
som går i null. 

II. Fosen FHS’ betaling for høstutfart kom i jan 2015. 



III. All seilingsavgift for året er betalt inn. 

IV. 14 bet medlemmer fra 2013 har ikke betalt for 2014. Effektivt en 
dramatisk nedgang i antall medlemmer, etter en aktiv rydding i 
medlemslistene de siste årene. 

V. Inntekter og utgifter fra 2013 som ble innbetalt/utbetalt i 2014 går cirka i 
netto null, og innvirker derfor ikke på overskuddet i 2014. Inntekter fra 
2014 som er betalt jan 15 er ikke ført i regnskapet, tilsvarende fjorårets 
regnskapsføring. Utestående ved årsskifte til 2015: Inntekt 7500 kr fra 
Fosen Folkehøgskole,  utgift 345 kr i leie av webdomene for 2014. I tillegg 
er utbetaling av støtte fra Studieforbundet pålydende ca. 10 000 kr for 2 
av sommerseglas-ukene. kommet på konto i januar 2015. 

VI. Utgifter: Ingen grunninvestering. Forsikringspremien stiger, men ble 
prutet ned til nåværende beløp. Sikkerhetsutstyr; service av 
redningsflåtene. Nye radarreflektorer og VHF abonnement. 

VII. Kystlaget; 36 000 som tilbakebetaling for leie av båten – går i null som 
tidligere nevnt. 

VIII. Balanse: Innestående på konto er kr72 000, en solid økning fra kr30 000 
året før. 

Regnskapet godkjennes ved akklamasjon. 
 

5. Budsjett for 2015 

I. Det bemerkes at aktivitetsplanen kunne ha kommet før budsjett på 
dagsorden – det tas til etterretning. 

II. Ingrid SM presenterer budsjettet: Budsjettet er basert på videreføring av 
fjorårets drift. Endring av medlemskontingent for 2015, og at 
Korsvikaspillet utgår, blir justert i budsjettet.  

III. Det nevnes at det er lenge siden båtlaget har søkt støtte fra Erbos 
gavefond. Sist skal det ha blitt mottatt 50 000kr. Det kan f.eks. søkes 
midler for lysesmøring av nausttaket. 

IV. Jan Petter skyter inn at avgiften til flytebrygga heves, budsjettet justeres. 
Og det nevnes at det er uønsket at Frøya brukes som ”festbåt”; det er en 
potensiell sak for flytebryggegruppa. 

V. Antall betalende medlemmer er hevet med 6, som forutsetter en viss 
rekruttering. 

VI. Samme nivå på seilings- og kursinntektes som fjoråret. Det forutsettes 
4000kr støtte per uke sommerseilas fra Studieforbundet. Det undres om vi 
kan forvente fortsatt støtte over samme lest? Så lenge laget er klar over 
kravene for støtte er dette en praksis som kan videreføres. 

VII. Posten for vedlikehold er redusert fra 9000 til 5000. 



 

6. Aktivitetsplan 2015 

I. Angående Kystlagets sammenkomster nevnes det fra Jan Petter at Nidaros 
som en stor gruppe er nokså fraværende. 

II. Gunnar sier at Kystens Arv vil annonsere utsettet 28. april for publikum. 
Han presenterer også Museets arrangement Leidangen helga 18.-20. juni; 
en minifestival for å gjøre båtmiljøet tilgjengelig for publikum, og tettere 
samarbeid mellom museet og båtlagene. 

III. Det luftes et forslag om å seile båten til Lofoten for vinteropplag hos Jon 
Petter Myklebust. Realismen i dette diskuteres, og det poengteres at å 
bruke sommerseilasen for å seile båten opp og ned vil gjøre båten liggende 
i Lofoten et helt år, og må anses som uaktuelt. Det som ville være aktuelt 
er å seile båten opp om høsten, og ned om våren, men det vil kreve en 
dedikert gruppe som sørger for at båten kommer frem begge veier. 

IV. Gunnar forteller om sin kommunikasjon med Forbundet Kysten om å 
arrangere ungdomsseiling med båten. Det forespeiles å sette av én til to 
uker på sommeren til dette. Det må ses på som en inntektskilde til båtlaget 
og mannskapet som blir med, og må for øvrig koordineres med 
sommerseilas. 

V. Det foreslås å invitere Magne Hoem til medlemskveld 25. mars, som et 
kulinarisk innslag. Ingrid B noterer flittig. 

7. Fastsetting av medlemskontingent og seglingssatser 

I. Medlemskontingenten ble av forrige årsmøte økt fra kr 300 til 400, men er 
nå foreslått redusert tilbake til 300. Tatt den gode økonomien i 
betraktning og at kontingenten aldri vil bli noen stor inntekt er årsmøtet i 
enighet om at kontingenten reduseres til 300kr. Dette trer i kraft året 
2016. Seilingsavgiftene beholdes uendret for onsdagsseiling på 50kr 
medlem, 100kr ikke medlem og gratis for høvedsmenn. Sommerseilas kr 
100 pr døgn medlem og 250 pr døgn ikke medlem.  

8. Det er ingen innkomne saker. 

9. Valg av styre, høvedsmannsråd, revisor og valgkomité. 

I. Håkon presenterer valgkomitéens innstilling. Tora Heide går ut av styret, 
og Åsmund Sæther er foreslått som ny styreleder og Vegard Heide er nytt 
styremedlem. Vegards rolle diskuteres, da han primært har takket ja til å 
være båtansvarlig. Det holdes avstemning om Vegard også skal være 
medlem av styret eller ikke, og med 7 stemmer mot, og 6 stemmer blir 
Vegard ny båtansvarlig men ikke valgt inn som styremedlem. Forslag til 
styre for øvrig godkjennes ved akklamasjon. Båtlagets nye styre er: 
Åsmund Sæther, leder  (ny) 
Olav Skundberg  (ikke på valg) 
Audun Sødal    (gjenvalgt) 



Ingrid S. Myklebust   (gjenvalgt) 
Ingrid Berg   (gjenvalgt) 

II. Valgkomiteens innstilling til høvedsmannsutvalg, valgkomité og revisor 
godkjennes ved akklamasjon.  

III. Referent anmerker: På valgkomiteens forespørsel overtar Anja Torsdatter 
Kristensen som ny seil og rigg-ansvarlig. 

 

Møtet heves kl 19:00 

 

 

 

 

 

Referent:        Avtroppende styreleder: 

Åsmund Sæther       Gunnar Austrheim 


